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การพิจารณาความมีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร 
จะต้องพิจารณาเงื่อนไขเหล่านี้ไปทีละข้อ ถ้า
ผ่านทั้ง 5 ข้อถึงจะมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

1. เป็นผู้ประดิษฐ์เอง หรือรับโอน หรือรับมรดก ตามมาตรา 10 (ถ้ามี co-inventor ก็
ขอรับสิทธิบัตรร่วมกันได้ตามมาตรา 15 ยกเว้นสละสิทธิ หรือติดต่อไม่ได้ หรือ
ขาดคุณสมบัติข้ออื่น)

2. ไม่เข้ากรณีจ้างทําของ ตามมาตรา 11 วรรคแรก ถ้าเป็นจ้างทําของ สิทธิตกแก่
นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง หน่วยราชการ องค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

3. ไม่เข้ากรณีลูกจ้างใช้วิธีการ สถิติ หรือรายงานฯ ตามมาตรา 11 ถ้าเข้ากรณีนี้ 
สิทธิตกแก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง หน่วยราชการ องค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

4. ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล (เช่นนายจ้าง ฯลฯ) ต้องมีสัญชาติ หรือมี
ภูมิลําเนา (อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 14

5. ไม่มีผู้อื่นขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เดียวกันไว้ก่อน ตามมาตรา 16
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ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

มาตรา ๑๐ ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มี
สิทธิขอรับสิทธิบัตร และมี
สิทธิที่จะได้รับการระบุชื่อว่า
เป็นผู้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตร
สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมโอน
และรับมรดกกันได้
การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร
ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือ
ชื่อผู้โอนและ ผู้รับโอน
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Paris Convention Article 
4ter: The inventor shall have 
the right to be mentioned 
as such in the patent.

มีคนเข้าใจผิดว่า ถ้าโอนสิทธิ
การขอรับสิทธิบัตรให้ผู้อื่น เช่น
ให้นายจ้างไปแล้ว ผู้ประดิษฐ์จะ
ไม่ได้รับการระบุชื่อไว้ในสิทธิ
บัตร

กฎหมายรองรับการโอนสิทธิ
และการรับสิทธิโดยทางมรดก
แล้วโอนต่อไปเป็นช่วงๆ ก็ได้
หนังสือโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร 
เป็นเอกสารประจํา TLO
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ผู้ประดิษฐ์ร่วม
มาตรา ๑๕ ถ้ามีบุคคลหลายคนทําการประดิษฐ์ร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิขอรับสิทธิ
บัตรร่วมกัน

ในกรณีผู้ประดิษฐ์ร่วมคนใดไม่ยอมร่วมขอรับสิทธิบัตร หรือติดต่อไม่ได้ หรือไม่มีสิทธิ
ขอรับสิทธิบัตร ผู้ประดิษฐ์คนอื่นจะขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ์ที่ได้ทําร่วมกันนั้น
ในนามของตนเองก็ได้

ผู้ประดิษฐ์ร่วมซึ่งไม่ได้ร่วมขอรับสิทธิบัตรจะขอเข้าเป็นผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตรเมื่อใดก็ได้
ก่อนมีการออกสิทธิบัตร เมื่อได้รับคําขอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งกําหนดวัน
สอบสวนไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร ในการนี้ให้ส่งสําเนาคําขอไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้
ร่วมขอรับสิทธิบัตรคนอื่นด้วย

ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ขอรับ สิทธิบัตรและผู้ร่วม
ขอรับสิทธิบัตร มาให้ถ้อยคําชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติม ก็ได้ เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการสอบสวนและอธิบดีได้วินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งคําวินิจฉัยไปยังผู้ขอรับ
สิทธิบัตรและผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตร

[อุทธรณ์คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีไปยังคณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน 60 วัน ตามมาตรา 72]
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นายจ้าง-ลูกจ้าง
มาตรา ๑๑ [จ้างทําของ] สิทธิขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ์ซึ่งลูกจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้น โดยการทํางานตาม
สัญญาจ้างหรือโดยสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ทําการประดิษฐ์ ย่อมตกได้แก่นายจ้างเว้นแต่สัญญาจ้างจะ
ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
[ใช้วิธีการ สถิติ หรือรายงานของนายจ้าง] ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างที่ทําการประดิษฐ์สิ่ง
หนึ่งสิ่งใดด้วยการใช้วิธีการ สถิติหรือรายงานซึ่งลูกจ้างสามารถใช้หรือล่วงรู้ได้เพราะการเป็นลูกจ้างตาม
สัญญาจ้างนั้นแม้ว่าสัญญาจ้างจะมิได้เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
มาตรา ๑๒ เพื่อส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์และเพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างในกรณีที่การประดิษฐ์ของลูกจ้าง
ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างได้รับประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือนําสิ่งประดิษฐ์นั้นไปใช้ ให้ลูกจ้างมี
สิทธิได้รับบําเหน็จพิเศษจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติได้
ให้ลูกจ้างที่ทําการประดิษฐ์ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธิได้รับ บําเหน็จพิเศษจากนายจ้าง
สิทธิที่จะได้รับบําเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจ้างหาได้ไม่
การขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ยื่นต่ออธิบดีตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
และให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดบําเหน็จพิเศษ ให้แก่ลูกจ้างตามที่เห็นสมควรโดยคํานึงถึงค่าจ้าง ความสําคัญใน
การประดิษฐ์ ประโยชน์ ที่นายจ้างได้รับหรือจะได้รับจากการประดิษฐ์ดังกล่าว และเงื่อนไขอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง [อุทธรณ์คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีไปยังคณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน 60 วัน มาตรา 72]

มาตรา ๑๓ [สิทธิของข้าราชการ ฯลฯ ในการรับบําเหน็จพิเศษ] เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการประดิษฐ์ของ
ข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจมีสิทธิเช่นเดียวกับลูกจ้างตามความในมาตรา ๑๒ เว้นแต่ระเบียบของทางราชการหรือองค์การของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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สัญชาติและภูมิลําเนาของบุคคลที่จะขอรับสิทธิบัตรได้

มาตรา ๑๔ บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

[มีสัญชาติ]

(๑) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

(๒) มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย

(๓) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสํานักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่ในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้

[มีภูมิลําเนา]

(๔) มีภูมิลําเนา หรืออยู่ในระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและ
จริงจังในประเทศไทย หรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
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หลัก First To File

มาตรา ๑๖ ในกรณีบุคคลหลายคนต่างทําการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน ใหบุ้คคลซึ่งได้ยื่นคําขอรับสิทธิ
บัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร 

ถ้ายื่นคําขอรับสิทธิบัตร ในวันเดียวกัน ให้ทําความตกลงกัน
ว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน 

ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ให้คู่กรณีนําคดี
ไปสู่ศาลภายในกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่
อธิบดีกําหนด ถ้าไม่นําคดีไปสู่ศาลภายในกําหนดดังกล่าว
ให้ถือว่า บุคคลเหล่านั้นละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
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ตัวอย่างที่ 1:
สิทธิของผู้ประดิษฐ์ร่วม
โจทก์กับพี่ชายร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์แผงสายอากาศเครื่องรับ
โทรทัศน์และวิทยุ ทั้งสองมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรร่วมกันตามมาตรา 65 
ประกอบมาตรา 15 วรรคหนึ่ง  พี่ชายทราบดีถึงการไปขอรับสิทธิบัตรโดย
โจทก์ผู้เป็นน้อง แต่เขาไม่ยอมร่วมไปขอรับสิทธิบัตรร่วมกับโจทก์ด้วย
เพราะไม่ทราบขั้นตอนรายละเอียดในการดําเนินงานและติดต่อเจ้าหน้าที่
โจทก์ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมจึงมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรสําหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ทําร่วมกันนั้นในนามของตนเองได้ตามมาตรา 65 
ประกอบด้วยมาตรา 15 วรรคสอง โจทก์ย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรตาม
คําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ … โดยสมบูรณ์ มีอํานาจฟ้อง
[ผู้ละเมิดสิทธิบัตร] ได้
[คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7769/2547]
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ตัวอย่างที่ 2:
การโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร

• ผูรับโอนสิทธิในการยื่นขอรับสิทธิบัตร มีอำนาจตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ 

ในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร อุทธรณ ฯลฯ ไดกอนจะไดรับโอนสิทธิ แตใน

วันกระทำการ (ยื่นคำขอ) ผูรับโอนสิทธิตองไดรับโอนสิทธิมาแลว

[คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5341/2533]
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ทําการ

ประดิษฐ์

ตั้งตัวแทน

โอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร

ให้ผู้รับโอน
ยื่นคําขอ

รับสิทธิบัตร

ผู้ประดิษฐ์

ผู้รับโอนสิทธิ


